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1 Pasėjau linelius ant pylimo, dėl jauno bernelio, dėl mylimo,
Oi lylia, oi lylia, oi lylialia, dėl jauno bernelio, dėl mylimo.
2 Išdygo lineliai ant pylimo,
dėl jauno bernelio, ...
3 Užaugo lineliai ant pylimo,
dėl jaunos mergelės, dėl mylimos, ...
4 Nunoko lineliai ant pylimo,
dėl jauno bernelio, ...
5 Nuroviau linelius ant pylimo,
dėl jaunos mergelės, dėl mylimos, ...
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Pasėjau Linelius
1

Pasėjau
linelius (dim.)
ant pylimo,
dėl jauno bernelio (dim.),
dėl mylimo.

Ich habe gesät
den Flachs
auf dem Hügel
wegen des Burschen,
wegen des Liebsten.

Oi lylia, oi lylia, oi lylialia,
Klingsilben
dėl jauno bernelio, dėl mylimo.
2

Išdygo
Es keimte
lineliai
der Flachs
ant pylimo,
dėl jauno bernelio, dėl mylimo.
3

Užaugo lineliai
ant pylimo,
dėl jaunos mergelės (dim.),
dėl mylimos.

Es wuchs der Flachs
für das junge Mädchen,
für die Liebste.

4

Nunoko lineliai
Es reifte der Flachs
ant pylimo,
dėl jauno bernelio, dėl mylimo.
5

Nuroviau linelius
Ich raufte den Flachs
ant pylimo,
dėl jaunos mergelės, dėl mylimos.
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